UCHWAŁA NR XIX/243/20
RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg
powiatowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 z poźn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy
Dopiewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego zadanie zarządzania odcinkami drogi powiatowej
nr 2402P ul. Płk. A. Kopy oraz drogi powiatowej nr 2457P i 2412P ul. Środkowej w Trzcielinie w zakresie
dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Płk. A. Kopy oraz ul.
Środkowej w Trzcielinie, będące zadaniem Powiatu.
2. Przejęcie zadania, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2. 1. Przejęcie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie przedstawionym w §1, nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Dopiewo a Zarządem Powiatu Poznańskiego,
które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1 finansowane będzie ze środków własnych Gminy Dopiewo,
pozyskanych z dochodów własnych Gminy, a po zakończeniu zostanie przekazane Powiatowi jako pomoc
rzeczowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Id: 22682810-21A3-438B-AA11-EC7AD650BF01. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Trzcielina zaistniałą konieczność wykonania
chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2402P i drogi powiatowej nr 2457P oraz 2412P w
Trzcielinie. Ponieważ Powiat Poznański, do którego właściwości należy przebudowa
przedmiotowej drogi, ze względu na ograniczony budżet nie wykona jej w najbliższych latach,
jedyną możliwością jest jej realizacja w 100% ze środków Gminy. W tym celu konieczne jest
podjęcie niniejszej uchwały. Należy podkreślić, że z planowanej inwestycji będą korzystać przede
wszystkim mieszkańcy Gminy Dopiewo.
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